
      Svealands Bouleförbund 
                                              

Minnesanteckningar för Bouletinget 2013 
 

Deltagare ifrån Svealands styrelse: 
Patrick Roselin, Lars Andersson, Lena Nordlund, Ulla Schönning, Börje 
Andersson, Håkan Bergström och Maria Bergström 
 
Deltagare ifrån Svealands föreningar: 

Bollnäs BK (BLK), Sörbyängen BK (SÖR), Örebro BS (ÖRE), Oxelösund BS 

(OBS), Trosa BS (TRO), Grycksbo-Bjursås BK (GRY), Leksand BK(LEK), 

Örsundsbro SK (ÖSK), Flen BS (FLE), BK Esplanad I Gävle (ESP), Uppsala 

PC (UPS), Eskilstuna boule PS (EBP), Mora-Orsa BS (MOR), La Boule 

Joyeuse (LBJ) 
14 klubbar av 41 är närvarande. 
 

Ordförande Patrick hälsar alla hjärtligt välkomna till årets Bouleting. Detta 
är ett forum för att vi skall diskutera boulens framtid och centrala frågor 
som vi kan gå vidare med till SBF. Det är här som vi kan utveckla 
Svealands bouleförbund genom diskussioner och utbyte av tankar och 
idéer. 
  
Patrick Roselin och övriga styrelsen gör en kort presentation av sig själva. 
 

Patrick Roselin ger en liten återblick på året som gått 
I år hade vi SM i Falun. Problemet vi har i Sverige nu är att vi har färre 
boulespålerare och därmed färre deltagare under SM. SM 2015 har vi i 
Uppsala i Botaniska parken. 
Under året så har man anlagt en boulehall i Uppsala i området Gottsunda. 
Tyvärr brann den innan man kunde arrangera första tävlingen vilket skulle 
vara Lag DM. Nu ligger verksamheten nere och man vill ha draghjälp från 
distriktet. Patrick har skrivit ett brev till Uppsala Kommun, Idrotts och 
frididsnämnden. För att hjälpa Boulealliansen. Uppsala vill ju lyftas fram 
som den Svenska idrottsstaden nummer 1 och detta kan vara en hjälp. 
Det är också sådant här som distriktet skall kunna hjälpa till med. 
 

Det blir en allmän diskussion runt brevet. Eric Ericsson tycker att det är 
en bra utveckling för ungdomsverksamheten. Han berättar att han 
tillsammans med några till har försökt att åka till skolor för att utbilda 
ungdomar men tyvärr har inte resultatet blivit så lyckat.  
Diskussionen fortsätter att för att utveckla ungdomsverksamheten så 
skulle ungdomar utbilda ungdomar. 
 

Kenneth Mellin vill peka på en aspekt till och det är att det är dåligt med 
tillgång till träning och detta gör träningen mer tillgänglig. Han tror också 
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att alla klubbar minst kan få till sig 5 ungdomar då kan man söka pengar 
ifrån SBF för att utveckla boulen och ungdomsverksamheten. 
 

Eric Ericsson tycker att det vi glider in på nu är utvecklingen av ett nytt 
bouleting. Vi skulle ha en utbildningsdag eller utbytardag där vi utbytte 
erfarenheter och idéer med varandra. 
 

Styrelsen och Kommittéernas arbete 

Patrick berättar att styrelsen har fått utbildning av SISU för att få mer 
föreningskunskap. Utbildningen kommer att fortsätta och nästa gång 
kommer styrelsen få mer kunskap om rättigheter och skyldigheter när man 
sitter i en distriktsstyrelse. 
 

Ekonomi  

Lasse Andersson går igenom ekonomin. Denna punkt har inte varit med på 
Bouletinget men styrelseen anser att det är viktigt för medlemmarna att få en 
inblick i hur det ser ut med budgeten.  
Vi har fått fler anmälda lag till Svea Indoor där alla utom ett lag har betalat. 
Anmälningsavgifter för seriespelet 2013 har börjat komma in 
Glädjande är att under årets DM tävlingar har vi fått in mer pengar för att vi har 
haft fler startande och vi höjde avgiften till 100: -. 
När det gäller bidrag så har vi fått in en del men vi kan få in ännu mer. Styrelsen 
jobbar med den biten och återkommer. 
Många punkter ligger i fas med vad vi har budgeterat. 
Punkten logi och kost är hög och det beror på att SBF:s årsmöte har budgeteras 
för två år då vi har fått en påminnelse från SBF från årsmöte 2012. 
Ungdomssatsning är också en punkt där vi har en påminnelsefaktura ifrån Prins 
Bertils cup 2012. Var dessa original fakturor finns någonstans vet vi inte. Vi har 
budgeterat 10:000 på ungdomssatsningen men det känns lite.  
 

Det blir en liten diskussion där någon tycker att vi kanske går med lite för mycket 
plus då vi är en förening och inte ett företag. En annan person tycker att det är 
alltid bra att ha en buffert för aktiviteter. Styrelsen måste få arbeta i lugn och ro. 
Frågor dyker upp om det finns möjlighet för fler punkter i budgeten. Vad kan vi 
göra för att vissa punkter skall utnyttjas bättre? Hur kan vi bygga ett system för 
framtida aktiviteter? Skall vi ha bidrag som skall gå till klubbar eller inte? Iså fall 
kan man kalla det verksamhetsbidrag istället för anläggningsbidrag. 
 

Lasse får en eloge för att det inte är för stora avvikelser i budgeten. Alla 
applåderar åt Lasses jobb och tycker det känns bra att vi går igenom ekonomin 
på Bouletinget så att alla får en chans att fråga över sina funderingar. 
 

Vad vill vi med verksamhetsåret 2014: 
Första frågan Patrick vill att vi går hem och funderar på är: Skall vi ha någon 
representant i SBF? Vi är idag det största distriktet och om vi hade med en 
representant i SBF så utvecklar vi SvBf samt att det skulle vara bra för Svensk 
Boule. Vi hade en representant förut men Kenneth åkte ur på årsmötet så nu 
har vi inte det. 
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Diskussionen börjar:   
Vi i distriktet skall vara enade för att kunna bli upplyft till valberedningen i SBF. 
En person från ett annat distrikt blev ju invald men personen finns inte 
tillgänglig, är inte med på möten osv…. 
Man tycker det är förskräckligt att vi inte har någon i distriktet. Patrick som sitter 
i valberedningen kan ju hjälpa till med detta. Vi skall också försöka få med andra 
distrikt att hjälpa till att få in någon. Man minskade ner antal representanter i 
SBF:s styrelse pga. av kostnader. 
Detta skulle ytterligare vara någonting för en utbildningsdag där vi skall lyfta 
fram utvecklingen. Peka på förbundet att vi behöver någon i SBF. 
 

Tävlingsåret 2014: 
a) Nya former av tävlingar / Kvalitén på tävlingarna 
Patrick berättar om styrelsens beslut gällande sanktionsansökningarna där 
följande förening får arrangera följande tävling: 
Mix DM: Näs IF, Lag DM V55 och V65: KLO, Stora DM: ÖSK, Seriespelet omg. 
1: LBJ, Seriespelet omg. 2: MOR, Lag DM Öppen: UPS  
och Lag DM Dam: 018 
 

Eric har ju frågor om resonemanget runt arrangörerna. Några är duktiga och det 
är kul med många klubbar som kommer in och söker. Eric tycker att han har fått 
en ursäkt till varför Inte EBP fick arrangera någon tävling 2014 men vill att 
styrelsen ser till att det blir spridning geografiskt. Styrelsen skall se till att det blir 
spelning i alla områden om man delar upp distriktet i ca 4 områden. 
Patrick tycker det är kul att det är många som söker men styrelsen står fast vid 
sitt beslut. 
Kenneth Mellin berättar att det har varit väldigt lite inomhustävlingar i Uppsala 
området. Vi har spelare som står och stampar och vill spela men det finns inga 
tävlingar. 
Tord Jacobsson tycker att det är en bra idé att dela in distriktet i områden men 
då måste styrelsen går in och hjälpa till under DM. 
Kenneth Mellin hävdar att klubbarna måste samarbeta mellan varandra och 
kunna arrangera tävlingar tillsammans. Styrelsen kan ju hjälpa till med att 
utbilda och vara behjälpliga men klubbarna måste vara villiga att arrangera och 
inte spela. 
Styrelsen skall bli bättre på att hålla tidpunkten för sanktionsansökningarna. 
 

b) Generations DM 
Patrick berättar om Generations DM: 
Spelformen är monrad. 
Laget skall bestå av minst en junior (M, YJ, J) och minst en senior. 
Äldsta junioren får inte var äldre än 15 och yngsta senioren får inte vara 
yngre än 30. 
Som vanligt gäller det under innevarande år man fyller. 
Inget spel om tredje och fjärde pris 
Prisutdelning i samband med tävling. 
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c) DM 
Håkan Bergström som är ansvarig för öppen klass i styrelsen berättar att han 
har hört från öppna spelare att man inte tycker om spelformen monrad i DM 
sammanhang. Dels är det inte en rättvis spelform men sedan är det ingen bra 
spelform i de större tävlingarna. I en lokal tävling har man inget emot det för 
man får ju spela mycket.  
Maria Bergström fyller i att en fundering man har är om man kan rösta för sin 
klass. D.v.s. de som spelar öppen under DM får rösta för den spelform man vill 
ha osv. Vilka är det som är på Bouletinget? Även om alla kan spela öppen så 
väljer man kanske att spela i en annan klass dvs. V55 och V65 men man röstar 
även för öppen klass vilket innebär att det blir monrad i alla klasser. 
 

Kenneth Mellin menar att om man tycker att monrad är fel så skall man komma 
på årsmötet och rösta. 
Ylva Mellin säger att vid röstning har man tagit beslut. Tävlingsbestämmelserna 
är fasta men det finns bättre spelformer. Man behöver se över 
tävlingsbestämmelserna och hitta en bättre spelform. Hon menar att vissa inte 
förstår hur monrad spelas. Visst är det bra att man får spela mycket men det är 
ju en orättvis spelform för de bästa möter ju de bästa i grundspelet vilket innebär 
att de som kanske skulle gått vidare inte gör det. I andra former så får man fram 
de bästa till slutspel. 
Magnus Kölgran säger att beslutet togs som vanligt på årsmötet men ett förslag 
till styrelsen är att titta på tävlingsbestämmelserna.  
Seppo Louma berättar att han har frågat öppen klass på Mix DM vad de tycker 
och de har inget emot att spela monrad. 
Lars Nilsson menar att monrad inte alls är en bra spelform men om man vill 
spela mycket så kan man ha gruppspel med 6 spelare i varje grupp. Gruppspel 
är mer rättvist. Förslag är att arrangerande klubb tillsammans med styrelsen 
skall komma fram till en bra spelform. 
 

d) Svea Champ 
Det är ju Magnus Kölgran som har hand om Svea Champ poäng men Maria 
Bergström berättar att det har tillsats en grupp som skall arbeta med 
utvecklingen av Svea Champ. Gruppen består av Magnus Kölgran, Lars 
Nilsson, Fredrik Dalén och Maria Bergström. Tyvärr har inte gruppen träffats 
under året mer än sporadiskt mellan matcherna på ett seriespel eller SM. 
Ingenting är beslutats men diskussionen har varit att i framtiden om man skall 
arrangera en tävling där det ingår Svea Champ poäng så måste man också 
arrangera en juniortävling. Gruppen kommer att fortsätta diskutera och skall 
träffas mer. 
 

e) Svea Indoor 
Tyvärr är inte Nils Stenbeck här idag som håller I Svea Indoor men Maria 
berättar att han håller på att överlämna hela tävlingen till Fredrik Dalén. Nils 
kommer att ha ansvar för tävlingen fram till finalen i vår men sen får Fredrik ta 
över och han vill i sin tur vill ha med Maria i framtiden. Det är riktigt roligt att vi 
får fler och fler deltagare till tävlingen för varje år. 
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f) Priser 
Maria som är ansvarig för pokaler och priser när det gäller tävlingar som 
distriktet arrangerar funderar på om vi verkligen skall ha så många 
pokaler i Seriespelet. Är det verkligen befogat att få en pokal om man till 
exempel kommer trea i div 5? I år fick styrelsen besvikna kommentarer 
gällande DM. Förra året fick varje deltagare som hamnade på pallen en 
pokal medan i år var det bara klubben som fick pokal. Det blir en kort 
diskussion men man kommer fram till att Maria skall kontakta andra 
distrikt för att se hur de gör med pokaler och priser och styrelsen får se 
över vad som är rättvist i förhållandevis till ekonomin. 
 

Utbildningar 
Lena Nordlund är utbildningsansvarig i distriktet berättar att det har varit en 
domarutbildning. Nästa helg kommer det vara en instruktörsutbildning steg 1 där 
8 deltagare är anmälda 
Det kommer att bli en Boule App utbildning i Avesta området i vår eftersom det 
är klubbar som har efterfrågat en sådan utbildning i det området. 
Kenneth vill ha en två dagars kurs i Boule App och hur man arrangerar en 
tävling, Eric Ericsson tillägger även SBF-Online.  
Det kommer ett förslag på att få arrangera en tävling skall man ha genomgått ett 
certifikat. Många håller med om detta och tycker att vi skall ta med till 
Bouleförbundet som en motion. 
Vi kan ju inom distriktet besluta att kursen/ kurserna kommer att hållas år 2014 
och att certifikaten kommer att gälla från och med år 2015. Lena får planera för 
en sådan här utbildning. 
 

Bertil Jacobsson berättar att han var på gång med utbildning. I Idrott Online men 
det blev struket. Idrott online har haft en uppdatering nyligen. Man kan ju träffas 
och utbyta erfarenheter om hur man använder sig av Idrott online. Han ställer en 
fråga rakt ut: Hur många använder sig av Idrott Online hör inne? Det visar sig att 
det är 10-15 personer. Man kan ju kontakta SISU som håller dessa kurser. 
 
Kenneth Mellin tycker det är viktigt att man har kontakt med SISU. Man lär sig väldigt 
mycket. SISU står för väldigt många bidrag. Lena får ett förslag att hon skall gå ut och 
titta på vad SISU har för utbildningar.  
Bertil tycker att det är upp till föreningarna att söka upp utbildningarna och han 
rekommenderar dem de har. De är väldigt bra. 

Medlemmar ifrån Trosa BS berättar att de kontaktade Sisu för att få hjälp med 
hemsidan. Sisu kommer nu mer och mer sällan för att vi har lärt oss sköta den 
själv. Det är kul. Det ända vi betalar är 50: - för domännamnet trosaboule.se.  
Man kan få mycket hjälp av SISU. Möjligheter finns det gott om men klubbar 
måste komma igång med utbildningar och att söka bidrag. 
 

Det blir många önskemål ifrån olika håll där man vill ha:    
Förteckning på olika utbildningar, aktuell förteckning på instruktörer steg 1, 
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instruktörer steg 2. Man frågar sig, av alla dessa ledare i landslaget, hur många 
av dem har gått steg 1 utbildning? 

 
Det finns ju vissa områden där inte SISU finns och då får styrelsen gå in och 
hjälpa till annars är det ju bra om man går till det SISU man har i närheten så 
man binder en kontakt. 
 

Ungdom 
Börje Andersson som är ungdomsansvarig i styrelsen tycker att det var kul att 
Eric Ericsson tar upp detta med unga ledare som skall leda ungdomar. Börje har 
funderat på detta tidigare har kontaktat SISU för att få hjälp att utveckla detta 
och hoppas på ett samarbete med Sörbyängen och Svärdsjö.  
Det man måste göra med juniorer och ungdomar är att få in tävlingar. Allt 
handlar om tävling i andra sporter, fotboll, bandy hockey osv. det är viktigt att 
väcka detta hos ungdomar. 
Eric ger förslag på att träningsmoment kan göras om till tävlingsmoment. 
Budgeten är som vi tidigare nämnt lite tunn för nästan allt går till Prins Bertil cup 
och det är lite tråkigt. 
Prins Bertil är ingen ungdomssatsning. Det är en tävling som skall upprätthålla 
ungdomen men satsning är något annat. 10:000:- till skulle vara bra. 
Lara Andersson funderar över vad vi skall få pengar ifrån. Vi kan ju sitta här och 
bestämma saker men vi måste ju ha en budget till det. 
Andreas Dandenell är ganska ny inom boulen men han menar att vi går ett steg 
för fort. Vi måste se på hur vi skall göra för att snappa upp ungdomar. Sen när vi 
gjort det kan vi se på hur vi skall göra för att utveckla ungdomsverksamheten. 
Om klubbarna jobbar lite mer för att titta på bidragsbiten så kan vi jobba mer för 
ungdomarna.  
Kenneth Mellin tycker att det är ett svek mot klubbarna när man i distriktet inte 
använder budgeten på rätt sätt. Gå in och titta på idrottslyftet. Alla klubbar kan 
få fram fem ungdomar och då skapar vi en plattform.  
 

Patrick Roselin berättar att när vi träffade SISU så berättade de att de har svårt 
att få ut bidrag till väldigt många klubbar.  
Lars Nilsson tycker vi skall titta på banans placering. Vi har inte en 
ungdomstävling i detta distrikt. Kanske Vi i Svea Champgruppen kan göra något 
åt det. 
Det kommer kommentarer och tankar från olika håll: 
Boule har ju alltid setts om en ”gubb” sport eller ”pensionärssport. Titta i alla 
andra sporter där finns tillgängligheten på ett helt annat sätt. Ändå är det inte 
svårt att spela boule för det finns ofta en grusplan i närheten av en skola. På 
skolorna i Leksand så hade man en prova-på dag. Där det utövades Boule. 
Många hade hur roligt som helst. Många kom tillbaka men de blev färre och 
färre och till sist så kom ingen. Det är viktigt att vi motiverar ungdomar på rätt 
sätt. Man kanske skulle ha visat en film på när ungdomar och barn spelar Boule. 
Maria läser upp en rubrik ur en artikel ifrån SBF:s hemsida: Mattias tar boulen 
till barnens skola – och skolar sig själv. Den handlar om hur Mathias 
Thorell såg till att det blev en boulebana intill en skola i Skövde. Gå gärna 
in och läs den för man får mycket inspiration av den. 
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En plan skall göras gällande ungdomsutvecklingen i Boule och läggas fram för 
SISU. Börje skall ha möte med SISU snart. 

 

Dam 
Ulla Schönning är damansvarig i styrelsen och har frågat runt bland klubbarna 
om damverksamheten. De 12 klubbar hon har pratat med fick hon svaret att 
äldre damer inte vill spela med yngre. Man vill ha ny åldersindelning i 
damklassen. Ulla har ett förslag på en uppdelning över 60 år och under 60 år 
och minst två utetävlingar om året.  
Funderingarna från några runt detta är hur marknadsundersökningen gjordes. 
Finns det damer så det räcker till med två klasser? Någon tycker det är ett bra 
förslag. EBP skall arrangera en sådan damtävling och vill gärna ha hjälp att 
marknadsföra detta.  
Ulla har gått ut med ett brev till alla klubbar om detta där hon fick respons ifrån 
två personer. Brevet kommer att gå ut igen till klubbarna med motiveringar till 
idén. 
 

Veteran 
Sid Huntley som är veteranansvarig i styrelsen kan tyvärr inte närvara idag men 
önskemål finns på respons från hans brev 3 som gick ut till klubbarna tidigare i 
år. Patrick läser upp det. 
 

Kenneth menar att brevet visar att V65 är den tävling folk söker sig till. Satsa 
mer på öppen klass på helgerna och få V65 att spela mer öppen. Kenneth vill 
gärna ingå en grupp för att utveckla V65 verksamheten. Vi skulle kunna utveckla 
fler V65 serier som kan gå på vardagar.  
Bertil kommenterar att detta får inte bli ett V65 förbund.  

Magnus Kölgran är fundersam över syftet med brevet. Man vill ha en ny klass i 
dam och ta bort en klass i öppen d.v.s., V55. Går detta verkligen ihop? 
Eric tycker det är intressant med V55. V55 är ett påhitt. Det skulle gynna V65 att 
ta bort V55. Öppen klass är en öppen klass till V65. Alla är öppen klass. Vi 
pratar efter vår egen ålder. Inte om Boule i öppen. Man har fått en förmån efter 
65 år. 
Kenneth. Berättar att vi kommer att ha EM V55 i Luleå och NM kommer gå i 
V55. Att ändra seriesystemet i V65 skulle vara bra för boulen i allmänhet. 
 

Vi kommer att skicka ut brevet igen för att ta in responsen och lägga till 
kommentar utifrån dagens Bouleting. 
 

Motioner 
Patrick manar alla att komma in med motioner till årsmötet. Vi har fått in 
två motioner som handlar om handikappklass och lag DM. Dessa kommer 
att tas upp på årsmötet. 
 

Kenneth Mellin: hade en incident under Boule SM i Falun. ÖSK hade 
ingen aning om att en medlem hade blivit anmäld till disciplinnämnden. 
Det är väl det minsta man kan begära. Kenneth vill ha stöd i den motionen 
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som kommer skrivas om detta. Vi stöder honom i detta. Det får inte gå till så 
här. 
Domen är en tillrättavisning, vad är det? Vad är en varning? Vad är en 
avstängning? Vi styrelsen skall jobba med detta gentemot förbundet för 
att få klarhet i straff och dom. 
Eric Ericsson påpekar att varje medlem är en del av föreningen, föreningen är 
en del av distriktet, distriktet är en del av förbundet. Allt måste gå tillrätta väga.  
Det skrevs en motion förra året till förbundet som stöttades av distriktet. 
Förbundet skall arbeta med detta i breddkommittén. Patrick kommer att tala om 
vad som händer. 
 

Andreas Dandenell tycker att man byter ju klubbar väldigt ofta. Kan man inte 
skriva kontrakt mellan klubben och medlemmar att man skall stanna i två år. 
Försök att knyta ihop detta för att få en kontinuitet.  
Eric menar att det är en fin tanke men det går inte generellt att göra en motion 
för det strider mot friheten. 
Kenneth berättar att skall man gå till annan förening skall man ju berätta det för 
sin klubb. Man har tre månaders karens. Straffet blir ju att man kanske inte får 
spela i lag-DM eller dyl. under tre månader. Men har man skulder till klubben vid 
en övergång skall det finnas klara papper på detta. Avtal kan stoppa spelare att 
gå över. Man kan skriva en motion men då måste man formulera det på rätt sätt. 
Diskussionen går också kort om att det i andra sporter finns ekonomiska avtal 
där man binder upp spelare. Men var är klubbkänslan? 
 

Hemsidan 
Bertil Jacobsson pratar om hemsidan och han visar även upp den via projektor 
och ger oss en liten guidad tur. Han vill gärna att fler klubbar publicerar och 
visar upp sig. 
Man skulle kunna vidareutveckla med frågor på hemsidan. Finns detta 
önskemål? 
Eric tycker att reklam för Boule SM 2015 skall finnas med? Allt som driver 
distriktet skall publiceras. Kommunerna i distriktet, samarbetspartners och 
sponsorer? Allt som är positivt och intressant?   
Det finns ju en lista på boulehallar man vill gärna också ha en lista på anlaggda 
boulebanor i distriktet. Då måste klubbarna hjälpa till och rapportera in var det finns 

boulebanor någonstans. Instruktörer är också ett önskemål att få en lista över. 
Det går ju att få in hur mycket som helst på sidan bara man ger förslag. 
Alla applåderar åt Bertil och hans arbete med hemsidan. 
 

ÖVRIGT 
Kenneth känner att vad som har kommit upp under dessa två dagar d.v.s. 
Årsmöte och Bouleting är ett jättejobb för styrelsen att behandla. Han vill att 
styrelsen arbetar med detta under två dagar. Patrik frågar deltagarna om han får 
ett godkännande från samtliga deltagare att styrelsen får två dagar att arbeta. 
Det blir ett enhetligt JA! Att styrelsen kommer att vara på högskolan i Tärna är 
nästan givet men när styrelsen kommer att jobba med distriktet i två dagar 
bestäms på nästa styrelsemöte. 
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Kenneth berättar att ÖSK har en idé gällande utvecklingen av 
ungdomsverksamheten. Att under SM 2015 driva ett Bouleläger för ungdomar 
under. Det finns en gymnastiksal där ungdomar kan ligga på madrasser och det 
finns villiga i föreningen som ställer upp på detta. 
 

Eric tycker det är bra med folk som kommer med förslag och uppdrag till 
styrelsen. Allt är ju en pågående process där man själv kan lämna förslag på 
vad man är intresserad av och skulle vilja arbeta med. Allt behöver ju inte hänga 
på styrelsen utan medlemmarna kan också arbete i grupp tillsammans med en 
styrelsemedlem. 
 

Andreas undrar över hur många som har sponsorer. ÖSK jobbar mycket med 
detta.  
 

Lasse berättar att rekommendationer ifrån SBF har kommit gällande höjning av 
domarersättningen, från 900: - till 1100: - och med 200: - extra om tävlingen går 
över 2 timmar. SvBf tänker gå på dessa rekommendationer. 
 

Prisutdelning 
Maria och Börje delar ut priser gällande seriespelet och lag DM öppen klass och 
dam. 
 
 
 

Patrick och övriga styrelsen tackar hjärtligt för 
ett mycket givande och bra bouleting! 

 


